Per a més informació:

Tots fem una
Lleida més
sostenible
L'Agenda 21 Escolar és un programa que
facilitar la implicació dels centres escolars
l'ambiciós projecte planetari de construir
món més sostenible, començant per
intervenció en el nostre entorn més immediat.

vol
en
un
la

CURS 2018-2019
S’obre una nova convocatòria per als centres que
us vulgueu implicar en un projecte ambiental.
Enguany, volem impulsar:

AGENDA 21 ESCOLAR DE LLEIDA
Plaça Paeria, 11 (Edifici Pal·las)
25007 Lleida
Tel. 937 700 455
agenda21escolar@paeria.es
urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E

1. ELS HORTS ESCOLARS amb les jornades de
portes obertes i la creació del grup de treball de
l’hort.

Agenda 21 Escolar

2. ELS REPORTERS VERDS, per treballar la comunicació ambiental dins i fora de les aules.

Programa
del curs

PARTICIPA-HI!!!

2018-2019

CENTRES EDUCATIUS PER LA SOSTENIBILITAT

EN COL·LABORACIÓ AMB:

MEMBRE DE:

Eixos temàtics del curs 2018 -2019
ELS HORTS ESCOLARS

ELS REPORTERS VERDS

Jornades de portes obertes dels
horts escolars

Us volem proposar un nou eix pedagògic basat en l’ús de les noves tecnologies (Twitter, YouTube,
etc.) i en mitjans més convencionals tradicionals (butlletí, blog, etc.) per a la difusió i comunicació
ambiental, alhora que abordem temes com les fake news, els estereotips o la privacitat.

Impulsem l’intercanvi d'experiències entre els
horts escolars i el vincle amb l’Horta de Lleida.

Formació i asessorament

Creació del grup de treball dels horts escolars
per aconseguir un millor seguiment de les
vostres necessitats i afavorir l’intercanvi d’idees i
solucions als problemes.

Recursos de suport

Faciliten la gestió de terra i la plantació de varietats tradicionals com les maduixeres de Lleida.

Què us oferim?
Un marc comú de treball
Atenció i informació personal, telefònica, per
Internet i presencial
Butlletí informatiu
Formació i assessorament tècnic i pedagògic
Dinamització de jornades obertes dels horts
escolars, tallers, grups de treball i altres
espais d’intercanvi d’experiències
Recursos de suport a les vostres actuacions

Formació

Dinamització

L’ús de les xarxes socials com un mitjà de comunicació de les conductes ambientals, queixes i
propostes i representacions artístiques per a la
sostenibilitat.

Creació d’un grup de Reporters Verds als centres
per a la dinamització del butlletí de l’Agenda 21
Escolar i la col·laboració en altres actes vinculats
a la sostenibilitat en la Ciutat de Lleida.

...i molt més!

Com cada any, treballem per a la sensibilització en la temàtica dels residus i el consum, la mobilitat
sostenible, l’estalvi energètic o la biodiversitat com a temàtiques ambientals del programa de l’Agenda
21 Escolar de Lleida. Per a més informació, cal estar atents als butlletins.

Qui hi pot participar?
Tots els centres d’educació infantil (0-3 i 3-6),
primària, secundària (ESO, batxillerats, cicles formatius) o d'educació especial de la ciutat de Lleida.

Què heu de fer?
Explicar a la comunitat educativa del centre els
propòsits del programa
Redactar el vostre projecte anual o triennal
Presentar el projecte per al proper curs ﬁns al
19 de setembre

Quins
passos heu
de seguir?
3 DE SETEMBRE

Us enviarem la
documentació per
elaborar el projecte
del curs 2018-2019

24 DE SETEMBRE
Termini per presentar
els projectes
ambientals que es
realitzen durant el
curs 2018-2019

NOVEMBRE

Acte de signatura de
compromís

NOVEMBRE - ABRIL
Període de formació

MAIG - JUNY

Actes de cloenda de
secundària i d'infantil i
primària

JULIOL

Termini per presentar
la documentació per al
tancament dels
projectes del curs
2018-2019

